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Configurar ajustes do SORVO no telefone de
Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone 
Objetivo
 
O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização que seja usado controlando
sessões de comunicação como a Voz e o vídeo chame sobre o Protocolo IP. O protocolo pode
ser usado para criar, alterar, e terminar o unicast ou as sessões do Multicast. Uns ou vários fluxos
de mídia podem estam presente nas sessões. Como outros protocolos do protocolo voice over
internet (VoIP), o SORVO endereça as funções da sinalização e do gerenciamento de sessão
dentro de uma rede de telefonia de pacote. A sinalização permite o transporte da informação de
chamada através dos limites de rede. O gerenciamento de sessão fornece a capacidade para
controlar os atributos de uma chamada ponta a ponta.
 
Os aplicativos do SORVO incluem a vídeo conferência, fluindo multimédios distribuição,
transferência de arquivo, e assim por diante. O SORVO é um independente do protocolo de
camada do aplicativo da camada de transporte.
 
O objetivo deste original é explicar a configuração de ajustes do SORVO para Ramais em
modelos do telefone de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

8800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
 

Os telefones do 8800 Series providos neste artigo não são os telefones da empresa que usam um
controlador específico do atendimento. Se você gostaria de comparar os dois tipos diferentes de
telefones, a verificação para fora compara & contrasta: Os telefones & Cisco IP PMP (produção
máxima possível) de Cisco unificaram Telefones IP.
  
Telefones com firmware de Multiplatform
 
Os telefones PMP (produção máxima possível) exigem o serviço de um provedor de serviços da
telefonia pelo Internet (ITSP) ou um server do Controle de chamadas do central telefônica privada
(PBX) IP. O WebEx que chama, soa a central, e Verizon é exemplos de um ITSP. Alguns
exemplos dos serviços IP PBX que funcionam com os telefones de Cisco PMP (produção máxima
possível) incluem, Plataformas marcam, dos Centile, e do Metaswitch.
 
Este os controladores do atendimento ITSP e IP PBX são um sistema separado em que o
telefone e o controlador do atendimento se comunicam um com o otro para proporcionar serviços
tais como o parque de chamadas e o correio de voz. Desde que os telefones PMP (produção
máxima possível) não usam um controlador específico do atendimento, o acesso e os
procedimentos variam.
 
Cada controlador do atendimento pode seguir procedimentos diferentes, assim que nós não
podemos dizer-lhe exatamente como o vosso trabalhará. Para a informação e a ajuda com seus
comandos do correio de voz do específico, refira os locais da ajuda do fornecedor que você
escolheu. Se você tem um administrador, você pode contactá-los para detalhes e o treinamento
possível.

https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
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Local da ajuda do asterisco
 
Página da ajuda de Wiki do asterisco para ajustes do SORVO.
  
A outra possível configuração para ajustes do SORVO
 
Etapa 1. Entre ao de serviço público com suporte na internet e o clique Admin > avançou. Você
será tomado à página de admin avançada.
 

Etapa 2. Clique a Voz > a extensão (1, 2,3, 4, 5) e enrole-os para baixo os ajustes do SORVO.
 
Nota: Neste exemplo, Ext1 é usado.
 

Etapa 3. Escolha um protocolo de camada de transporte do menu suspenso do transporte do
SORVO. As escolhas são:
 

TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo orientado por conexão que
forneça seguro, pedido, e o córrego erro-verificado dos pacotes que permite uma conexão
clara na rede.
UDP — O protocolo user data (UDP) é um protocolo de transferência de mensagem sem
conexão para a entrega dos pacotes de dados.
TLS — O Transport Layer Security (TLS) é um método fixado de transportar seus dados de
voz sobre a rede. É um protocolo padrão para a fixação e uma comunicação de autenticação.
 

Nota: Neste exemplo, o UDP é escolhido.
 

Etapa 4. No SORVO 100REL permitem o menu suspenso, escolhem-no sim permitir o apoio da
extensão do SORVO 100REL para a transmissão segura da resposta provisória e o uso de

https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Hello+World


pedidos provisórios do reconhecimento da resposta (PRACK). Os Ramais 100REL e PRACK no
formato de mensagem do SORVO são usados para o abastecimento seguro. Escolha não 
desabilitar. Esta é a configuração padrão.
 
Nota: O SORVO define dois tipos de respostas: provisório e final. As respostas final (2xx-6xx)
transportam o resultado do pedido que processa e são enviadas confiantemente. Neste exemplo,
nenhum é escolhido.
 

Etapa 5. No menu suspenso da Resync-repartição do AUTH, escolha sim permitir que o server do
SORVO autentique o server quando recebe a mensagem da repartição do resync da
NOTIFICAÇÃO. O padrão é não.
 
Nota: Neste exemplo, é escolhido sim.
 

Etapa 6. (opcional) do menu suspenso Remoto-Partido-identificação do SORVO, escolhe sim ou 
não permitir o uso do encabeçamento Remoto-Partido-identificação em vez da do
encabeçamento. O encabeçamento Remoto-Partido-identificação do SORVO identifica a
chamada originada e inclui o partido do usuário, a tela, e os encabeçamentos da privacidade que
indicam como um atendimento é apresentado ou selecionado. O padrão é Yes.
 
Nota: Neste exemplo, é escolhido sim.
 



Etapa 7. (opcional) do Consultar-à lista de drop-down do contato do alvo, escolhe sim permitir que
o contato ao Consultar-ao alvo ou ao não recuse-o.
 
Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
 

Etapa 8. No campo do atraso do adeus do alvo consultar, incorpore um valor aos segundos. Este
é o tempo em que o alvo consultar reattempt enviará uma mensagem do ADEUS. O padrão é 0.
 
Nota: Neste exemplo, 1 é usado.
 

Etapa 9. (opcional) do AUTH CONVIDA o menu suspenso, escolhe-o sim ou não fazer a
autorização essencial para entrante inicial CONVIDAR pedidos do proxy do SORVO.
 
Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
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Etapa 10. (opcional) do menu suspenso do annexb do grupo G729, escolhe uma opção. O
annexb G729 é usado para monitorar a atividade da Voz no sinal. O padrão é nenhum. As opções
são:
 

nenhuns — Escolha isto desabilitar o annexb G729.
não — Escolha isto desabilitar o annexb G729.
sim — Escolha isto permitir o annexb G729 no telefone.
siga o ajuste supl. do silêncio — Escolha isto seguir o silêncio que suprime o ajuste no
servidor de VoIP.
 

Etapa 11. No campo de endereço do relatório da Qualidade de voz, incorpore um endereço IPv4
do server do relatório da Qualidade de voz para enviar relatórios da Voz.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.100.147 é usado.
 



Etapa 12. (Opcional) do menu suspenso do telefone do igual do usuário, escolha sim ou não 
permitir ou desabilitar encabeçamentos DE, A, e peça linhas de mensagens do SORVO de conter
um acessório do “user=phone”.
 
Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
 

Etapa 13. No campo de porta do SORVO, entre no número de porta da mensagem do SORVO. O
valor padrão é 5060 para todos os protocolos de camada de transporte.
 
Nota: Neste exemplo, 5060 são usados.
 

Etapa 14. No campo de porta do SORVO EXT, entre no número de porta externo do SORVO.
 
Nota: Neste exemplo, 5070 são usados.



Etapa 15. (Opcional) inscreva o encabeçamento apropriado no SORVO Proxy-exigem o campo. O
SORVO Proxy-Exigir é usado para indicar as características proxy-sensíveis que devem ser
apoiadas pelo proxy. O proxy do SORVO pode apoiar uma extensão ou um parâmetro específico
quando este encabeçamento é dado pelo agente de usuário. Se o proxy não apoia este campo
mesmo depois a configuração, a seguir uma mensagem está enviada que diga unsupported.
 
Nota: Neste exemplo, é deixada vazia.
 

Etapa 16. Incorpore o período de tempo apropriado aos segundos no campo do atraso do
adeus de Referor. O telefone envia uma mensagem do ADEUS para terminar logs velhos do
atendimento uma vez que transferências de chamada foram terminadas. Há muitas configurações
de retardo relativas a esta função. São Referor, consultam o alvo, árbitro e Consultar-ao alvo.
 
Nota: O valor padrão para o atraso do adeus de Referor é 4.
 

Etapa 17. No campo do atraso do adeus do árbitro, incorpore o período de tempo apropriado aos
segundos. O padrão é 0.
 



Etapa 18. (Opcional) do menu suspenso do Sticky 183, escolha sim permitir o telefone de ignorar
mais respostas de 180 SORVOS após ter recebido a primeira resposta de 183 SORVOS para um
de partida CONVIDAM. Escolha não aceitar. Esta é a configuração padrão.
 
Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
 

Etapa 19. Escolha sim do Ntfy consultam na lista de drop-down 1xx-To-Inv. Isto fará o Transferee
para enviar uma mensagem da NOTIFICAÇÃO com evento: Refira o transferor no log do
atendimento de transferência para toda a resposta 1xx que for recebida do alvo de transferência.
Se nenhum é escolhido, o telefone enviará somente uma NOTIFICAÇÃO para respostas final
(200 e mais alto).
 
Nota: Neste exemplo, é escolhido sim.
 

Etapa 20. Codec da taxa de bit do Internet o baixo (iLBC) é um padrão, o codec de discurso da
alta complexidade que é apropriado para uma comunicação de voz robusta sobre o IP. o iLBC
tem a funcionalidade de correção de erros incorporado que ajuda o codec a executar nas redes



com uma perda do alto-pacote. Do menu suspenso do modo do iLBC, escolha 20 ou 30 ajustar os
comprimentos do frame de dados nos milissegundos.
 
Nota: Neste exemplo, 20 são escolhidos.
 

Etapa 21. Incorpore um valor aos segundos no campo do intervalo do relatório da Qualidade de
voz para relatar periodicamente o estado dos recursos da monitoração à entidade externo. A
provocação ocorre baseado no valor preconfigured do intervalo. Você pode usar as estatísticas
recolhidas através deste método do relatório para recolher a informação no USO de recurso.
 
Nota: Neste exemplo, 120 são usados.
 

Etapa 22. Clique a submissão todas as mudanças para salvar os ajustes.
 

Você deve agora ter configurado os ajustes do SORVO em seu telefone IP.
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